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Opbouw lezing

1. “Man bijt hond” [de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs]

2. Wat zijn voorwaarden en succesfactoren voor een meer passende

verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs?

3. Op weg naar integraal en coöperatief werken? Uitdagingen voor 

verbindend beleid en verbindende medewerkers
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1. Man bijt “Jeugdhulp en (passend) onderwijs”
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages1.persgroep.net%2Frcs%2Fnd_8vN-zPAcieHVisYEWTZPihw4%2Fdiocontent%2F62006366%2F_crop%2F1%2F0%2F897%2F507%2F_fitwidth%2F694%2F%3FappId%3D21791a8992982cd8da851550a453bd7f%26quality%3D0.9&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fshow%2Fman-bijt-hond-weg-van-vertrouwde-tijdstip~ad7433e3%2F&docid=MKGMdhG3izMnUM&tbnid=VtaS3qCUTxkqhM%3A&vet=10ahUKEwi087nc88DkAhVEuqQKHXZ_DGoQMwhIKAAwAA..i&w=694&h=392&bih=603&biw=1280&q=man%20bijt%20hond&ved=0ahUKEwi087nc88DkAhVEuqQKHXZ_DGoQMwhIKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Een ‘naadloze’ transitie/decentralisatie van de overheid naar de 
gemeente



| 6

Maak je geen zorgen: een warme overdracht …  
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“Scholen modderden te lang aan met 

zorgenkind”
(LC, 13 november 2017)

Leerlingen met gedragsproblemen werden drie jaar geleden 

plotseling verwezen naar het regulier onderwijs. Wie het niet 

redt, eindigt uiteindelijk toch op een speciale school. Die 

puilen inmiddels uit.
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“Te weinig ondersteuning voor zorgleerling”
(nos tv, 28 juni 2016)

https://www.npo3.nl/te-weinig-ondersteuning-voor-

zorgleerlingen/28-06-2016/WO_NOS_4330148

https://www.npo3.nl/te-weinig-ondersteuning-voor-zorgleerlingen/28-06-2016/WO_NOS_4330148


“Onvoldoende beschermd”
(Commissie de Winter, 12 juni 2019)

Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. We moeten 

luisteren en leren om te komen tot een jeugdzorg die beter 

beschermt.

Jeugdbeschermer: “Ik zoek al negen maanden naar een 

passende vervolgplek voor een jongen. Ik vind dat 

gewelddadig!”
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Feit is dat meer dan 11% (> 400.000) van de Nederlandse 

jongeren tot 18 jaar jeugdzorg kreeg



2. Wat zijn voorwaarden en succesfactoren voor 
een meer passende verbinding tussen jeugdhulp 

en onderwijs?

| 14



| 15

Centraal staat :

Perspectieven aanreiken aan jongeren (en hun omgeving) 

gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling 

(ondersteuningsbehoefte), 

om hen haalbare (start)kwalificaties mee te kunnen geven 

op de arbeidsmarkt, 

én 

om speciale en toegankelijke zorg aan te bieden voor 

jongeren (en hun omgeving) die dat nodig hebben.



Verschillen tussen jeugdhulp-onderwijs én voorwaarden:

* cultuurverschillen: de verkokerde manier van werken 
in jeugdhulp/het op eilandjes werken binnen onderwijs

* druk op het terugdringen van de gespecialiseerde zorg 
staat haaks op de behoefte: gemeente nog niet klaar 

* Gewenste zorg komt niet van de grond: drift naar 
dalende tarieven en bureaucratie kost veel geld

* Transitie en decentralisatie JZ naar gemeente en WPO: 
té gescheiden implementatie en eigen valkuilen

* Wie is verantwoordelijk voor wat in de zorgketen?

* Budgettaire differentiatiemogelijkheden en stabiliteit?  
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Voorwaarden wettelijk kader Passend Onderwijs:

* Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs

* Ouders zijn betrokken bij hun kind op school 

* Docenten zijn goed toegerust in onderwijs+zorg

* Scholen werken goed samen met jeugdzorg en 
gemeenten

* Doelmatige investeringen  

Lijnen van verandering met WPO: van curatief naar 
preventief, van indiceren naar arrangeren, van sectoraal naar 
integraal/intersectoraal
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Uitgangspunten beleidskader voor de decentralisatie:

* Meer participatie en zelfredzaamheid

* Eigen kracht, verantwoordelijkheid en sociale netwerk 

* Steun is – waar mogelijk – preventief en eindig

* Samenhangend aanbod voor iedereen

* Handelen vanuit vertrouwen en (kunnen) loslaten

* Opvoeding door ouders versterken + competenties ↑ 

* Hulp zoveel mogelijk in directe leefomgeving (thuis, 
school, buurt) aanbieden

Nader uit te werken: zorg op en rond de school !
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Gedeelde uitgangspunten passend onderwijs & jeugdzorg:

* Vroegtijdig ondersteunen eigen kracht

* Kijken naar mogelijkheden en kansen (potentieel)

* Invliegen van ondersteuning (i.p.v. verwijzen)

* Integraal en dicht bij de bron beoordelen van behoeften

* Samen vaststellen van ondersteuningsbehoeften

* Snel en nabij bieden van passende ondersteuning 

* Integrale ondersteuning in/door onderwijs en 
hulpverlening in 1 arrangement (i.p.v. gespecialiseerd 
en geïsoleerd)
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Ontwikkeling(sperspectieven) & ondersteuningsbehoeften

Ontwikkelingsperspectieven en 
ondersteuningsbehoeften … 

staan centraal 
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Hoe dit succesvol implementeren is  … een vak apart !



Stappen in het ‘passend’ implementeren om te komen 

tot een duurzaam proces van (gedrags)verandering

* Verander stapsgewijze het hele systeem

* Beliefs van professionals over ‘good practice’

* On-the-job training + gemeenschappelijke professionalisering

Partnership tussen jeugdhulp, onderwijs en gemeente,  

ook met onderzoekers en betrokkenen (ouders !)

| 22



Theoretische model van het cyclische interventieproces 
(Boekaerts & Minnaert, 2003)

Introduction 
of 

conceptual 
framework

Formulation 
of target

instruction
strategy

Realized
treatment

First
innovative
attempts

implementation

adaptation

| 23



Niet-correcte of onvolledige implementatie (kloof theorie - praktijk):

• Adaptatie aan lokale omstandigheden (selectieve aanpassingen)

• Onvolledig begrip van werkplan, aanpak, didactiek ... 

• Conflicterende opvattingen over ‘good practice'

• Beperkte capaciteiten (handelingsverlegenheid)

• Beperkte support, ondersteuning 

• Terugvallen op oude, routinematige activiteiten

Basisassumptie: de implementatie van het scenario verloopt in de 

jeugdzorg en in het onderwijs zoals bedoeld wordt ... mààr
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3. Op weg naar integraal en coöperatief werken? 
Uitdagingen voor verbindend beleid en 

verbindende medewerkers
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Uitdagingen op het snijvlak tussen onderwijs en jeugdzorg

* onderwijs en zorg: geen geheel, vele schijven

* onderwijs is teveel naar binnen gekeerd 

* het doorbreken van op (speciale) eilandjes te werken

* gevaar van ‘pulling’ effect van zorgzame scholen/hulpverleners

•

* betrokkenheid op de werkvloer en bij management

* de leerbaarheid van de jongere & van de onderwijszorgketen

* het inzakken van coöperatief werken in jeugdhulp en onderwijs

* focus op duurzaamheid, differentiatie & professionalisering



Oplossingen, werkpunten …

* Jeugdhulp dichter bij school

* Niet alleen structuren veranderen … ook mindset

* Systemen beter op elkaar laten aansluiten

* Professionalisering: niet apart, maar juist samen

* School (nog) teveel focus op cognitieve 
ontwikkeling vs. jeugdhulp op opvoeding

* Afstand school-jeugdhulp aanpakken: geen jongere 
(te lang) tussen wal en schip (idem voor ouders)
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Samenvattend: hoe de kloof overbruggen op weg naar 
integraal, coöperatief werken?

* 1 visie ontwikkelen en die visie ook in actie vertalen 

* Verantwoordelijkheden en rollen helder maken

* Gezamenlijk professionalisering (1 taal leren spreken)

* Elkaar weten te vinden … communicatie en 
vertrouwen, ook netwerken integreren 

* Leren van elkaar en proces goed evalueren (en in 
overleg bijsturen waar nodig)

| 29



› https://www.youtube.com/watch?v=vtXKQOtNWPg
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https://www.youtube.com/watch?v=vtXKQOtNWPg


Coöperatief werken … de verbinding die ons staande houdt ! 
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Vanaf donderdag is de presentatie te downloaden via de website van OP 

Jeugd.

Kijk op OPJeugd.nl voor meer informatie over deze en andere trainingen.


